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Pyralgina Termo Hot, plaster rozgrzewający, 1 sztuka
 

cena: 3,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać plastry

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Pyralgina Termo Hot, plaster rozgrzewaj?cy skutecznie i naturalnie rozlu?nia g??bokie partie mi??ni,
przynosz?c ulg? w bólach pleców, ramion, krzy?a, szyi, ?ci?gien, a tak?e w przypadku bólu reumatycznego.
Dzia?a do 14 godzin, optymalny efekt dzia?ania utrzymuje si? do 12 godzin.

Wskazania
 Bóle pleców, ramion, krzy?a, szyi, bóle reumatyczne.

Stosowanie
 Ostro?nie otworzy? opakowanie z plastrem (rozpocz?? w zaznaczonym, naci?tym miejscu).
Wyj?? plaster z opakowania bezpo?rednio przed u?yciem.
Zdj?? ta?m? zabezpieczaj?c? powierzchni? klej?c? plastra i niezw?ocznie przyklei? plaster w miejscu,
odczuwania bólu na bawe?nian? bielizn? przylegaj?c? do da?a lub na such? i czyst? skór?.
Plaster rozgrzeje si? stopniowo ale przyjemne do przynosz?cej ulg? temperatury oko?o 50°C (temperatura
maksymalna oko?o 55°C).

Sk?ad
 sproszkowane ?elazo, woda, sól, w?giel aktywowany, wermikulit.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa?:
- u dzieci poni?ej 12 roku ?ycia
- podczas snu
- podczas k?pieli
- na skór? podra?nion? lub uszkodzon?
- w miejscach po zastrzykach
- w miejscach, gdzie skóra jest szczególnie wra?liwa, w okolicach do?ów pachowych i pachwin
- u osób, które nie mog? same go usun?? (np. starszych, niepe?nosprawnych lub upo?ledzonych), o ile
stosowanie plastra nie odbywa si? pod kontrol? odpowiedzialnej osoby doros?ej
- u osób ob?o?nie chorych oraz u osób u których wyst?puje sk?onno?? do owrzodze? skóry

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
- u osób, które nie s? w stanie odczuwa? ciep?a: na przyk?ad maj? zniesione czucie na pewnych
powierzchniach cia?a
- bezpo?rednio po urazie - ciep?o mo?e nasili? opuchlizn? lub spowodowa? narastanie krwiaka
- jednocze?nie w miejscach, gdzie zastosowano miejscowe formy leków (ma?ci, kremy, ?ele), preparaty
rozgrzewaj?ce np. zawieraj?ce kapsaicyn?, olejek kamforowy oraz równocze?nie z innymi ?ród?ami ciep?a
typu poduszki grzejne, sollux i innymi urz?dzeniami emituj?cymi promieniowanie podczerwone.

Uwagi
 Nieprawid?owe stosowanie plastra mo?e doprowadzi? do uszkodzenia skóry. Aby zapobiec ryzyku oparze?,
nale?y przestrzega? zalece? instrukcji oraz obserwowa? dzia?anie plastra.
Osoby o szczególnie wra?liwej skórze oraz starsze powinny stosowa? plaster wy??cznie na bielizn?
bawe?nian?, a nie bezpo?rednio na skór?.
W czasie u?ywania plastra nie nale?y wywiera? na niego du?ego nacisku np. paskiem, ?ci?gaczem gumowym,
a tak?e le?e? na plastrze rozgrzewaj?cym (nawet w ?ó?ku).
Nale?y umo?liwi? przep?yw powietrza nad plastrem.
Unika? bezpo?redniej ekspozycji plastra na s?o?ce.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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